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PDR2020 - Grupos Operacionais
 Código da Operação: PDR2020-1.0.1-FEADER-031128

 Parceiros: 11 (INIAV, UEvora, ACBM, ACBRA, Ruralbit, ZEA, Herd.Frades, Herd.VINHA, 

SATEG, Soc.Agr.Segovia, Herd.APARIÇA

AÇÃO 1.1. GRUPOS OPERACIONAIS

Apoiar a Inovação no setor agrícola 

nacional no quadro da PEI  através 

de Grupos Operacionais que 

desenvolvam, em cooperação, um 

plano de ação para realizar projetos de 

inovação que respondam a problemas 

concretos ou oportunidades que se 

colocam à produção e que contribuam 

para atingir os objetivos e prioridades 

do Desenvolvimento Rural, nas áreas 

temáticas consideradas prioritárias 

pelo setor tendo em vista a 

produtividade e sustentabilidade 

agrícolas;
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Objetivos
Contribuir para a melhoria da produtividade e competitividade dos bovinos de 

carne em Portugal. Implementar novos processos e tecnologias e a sua divulgação, que permitam 

obter novos conhecimentos e melhores resultados a todos os interessados.

Pontos Fortes
Know-how suficiente; bovinicultura é 
essencial para a agricultura Portuguesa; 
possibilidade de aumentar a produtividade 
reduzida do sector .
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Pontos Fracos
Gestão inadequada de alguns efetivos 
bovinos; escassez de informação de natureza 
técnico-produtiva e económica dos 
produtores.

Pontos Fracos
Gestão inadequada de alguns efetivos 
bovinos; escassez de informação de natureza 
técnico-produtiva e económica dos 
produtores.

Oportunidades
Aumento da produção através da aplicação de 
métodos e instrumentos de gestão técnico-
produtiva e económica mais eficientes.
.

Oportunidades
Aumento da produção através da aplicação de 
métodos e instrumentos de gestão técnico-
produtiva e económica mais eficientes.
.

Ameaças
Portugal é claramente deficitário na produção 
de carne de bovino. 
Sector pouco organizado.
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SWOTSWOT

Plano de Ação
Com 5 objetivos distintos, embora estreitamente interligados e de forma concertada, pretendia-se 
contribuir para o incremento da produção de carne de bovino, através do aumento da eficiência 
bioeconómica e assim colaborar para a melhoria da rentabilidade das explorações agropecuárias, 
para a redução das importações de carne e de matérias-primas para alimentação animal.

Ação A – Planos de Alimentação

Ação B – Planos Reprodutivos

Ação C – Consumo Alimentar Residual (CAR)

Ação D – Pesos Económicos e Índices de Seleção

Ação E – Modelos de Crescimento

P
la

n
o

 d
e

 A
çã

o



3
Apresentação do Workshop BovMais
Nuno Carolino, 2022

Projeto Go BovMais - Melhoria da produtividade da fileira dos bovinos de carne 

Workshop BovMais, Estação Zootécnica Nacional - Fonte Boa, 25 março de 2022

10:00 Apresentação (Nuno Carolino, INIAV)

10:30
Ação A – Planos de Alimentação - Disponibilidade e valor nutritivo da pastagem e intensidade de pastoreio por 

bovinos (Manuel Cancela d’ Abreu, UEvora)

11:00
Ação B – Planos Reprodutivos - (Re)início da atividade ovárica em novilhas e vacas pós parto (Rosa Lino Neto Pereira, 

INIAV)

12:00 Ação C – Consumo Alimentar Residual (CAR) como critério de Seleção (Nuno Carolino, INIAV)

Almoço

14:30
Ação D – Modelo de registo e análise técnica e económica de unidades de produção de bovinos de carne para a 

estimativa de pesos económicos e definição de índices de seleção (Luís Fernandes, UEvora; Nuno Carolino, INIAV)

15:00
Ação E – Modelos de crescimento dinâmicos para as raças Mertolenga e Alentejana (Gonçalo Jacinto, UEvora; Manuel 

Silveira, Ruralbit)

15:45

Mesa Redonda – Bovinos de Carne: Desafios e perspetivas para o sector. Moderador: Pedro Santos (CONSULAI); 

Participantes: Luís Bulhão Martins (APCRS, ANCPA), Luís M. Bagulho Silva (ACBRA, Carnalentejana), José Pais (ACBM), 

David Gouveia (GPP).
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Workshop BovMais
Estação Zootécnica Nacional – Fonte Boa, 25 Março de 2022

Mesa Redonda BovMais - Bovinos de Carne: 
Desafios e perspetivas para o sector

Moderador: Pedro Santos (CONSULAI)

Participantes: Luís Bulhão Martins (APCRS, ANCPA), David Gouveia (GPP),      

Luís M. Bagulho Silva (ACBRA, Carnalentejana), José Pais (ACBM)


